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Tuutorointien tavoitteena on opiskelun tukeminen sekä
opiskeluteknisesti että sisällöllisesti.

Opiskelija suorittaa opintojaksot itsenäisesti. Valamon opiston
tuutoroinneissa syvennytään opintojaksojen keskeisiin asioihin ja

ryhmässä nousseisiin kysymyksiin.
Opiskelijan on mahdollista hakea vahvistusta oppimaansa myös

tutustumalla ja osallistumalla luostarin monipuoliseen
jumalanpalveluselämään.

Ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot vastaavat tutkinto-
opintojen rakennetta.

Opinnot toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston avoimen
yliopiston Aducaten kanssa.

Tuutoreina toimivat TT Juha Riikonen ja TM, pappismunkki Mikael.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.9.2018 mennessä
puh: 017 5701 401 tai

sähköpostilla kurssit@valamo.fi

mailto:kurssit@valamo.fi


Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja 
nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti 
Trapesassa asioidessaan.
Tuutoroinnin ateriat aamiaista lukuunottamatta ovat omakustanteisia. Aterian 
opiskelijahinta noutopöydästä on 11,50 €.

Kurssin hinta

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, tuleeko suorittamaan

a) perusopintoja
b) aineopintoja
c) jotain yksittäistä opintojaksoa, mitä?

Opisto lähettää ilmoittautuneille Itä-Suomen yliopiston Ilpa-linkin, jonka kautta 
opiskelija maksaa avoimen yliopiston maksun:
Perusopinnot 220 €
aineopinnot 320 €
yksittäiset opintojaksot 10 € /opintopiste

Opintoihin ilmoittautuminen on sitova. 

Ilmoittautumisvahvistuksen tultua opistolle, lähetetään lasku tuutoroinnista, joka 
on 50€/tuutorointikerta sisältäen majoituksen aamiaisineen ja tuutoroinnin.

Lukuvuonna 2018-19 järjestetään neljä tuutorointijaksoa ja opiskelija voi 
osallistua joko kaikkiin tai vain osaan tuutoroinneista:
14.-15.12.2018 (käytännöllinen teologia ja kirkkomusiikki)
15.-16.2.2019 (systemaattinen teologia)
10.-11.5.2019 (eksegetiikka)

Tuutorointeihin ovat tervetulleita myös avoimessa yliopistossa jo kirjoilla olevat 
opiskelijat. Tällöin opiskelija maksaa ainoastaan 50€/tuutorointikerta.

Muistathan tarkistaa WebOodista, onko sinulla voimassaoleva opiskeluoikeus Itä-
Suomen yliopistossa.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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OHJELMA

Perjantai 5.10.

Saapuminen Valamoon ja omatoiminen ruokailu
15.00 Kurssin avaus
15.15 Opiskelu Joensuun avoimessa yliopistossa, Tiina Juurela
16.45 Tuutoreiden ja luostarin esittely 
18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset
19.30 Mahdollisuus omakustanteiseen iltapalaan
20.00 Johdattelua viikonlopun aihepiiriin sekä keskustelua, Juha Riikonen 

Lauantai 6.10.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30- Aamiainen
9.00 Johdatus kirkkohistoriaan sekä varhaiskirkon ja keskiajan 

kirkkohistoriaan, Juha Riikonen
10.30 Venäjän ortodoksinen kirkko, Juha Riikonen
12.00 Moleben   
12.30 Tauko, mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen
13.00 Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa, Juha Riikonen
14.30 Maailmanuskonnot ja moderni uskonnollisuus, Juha Riikonen
16.00 Palautekeskustelu ja toiveet seuraavalle tuutorointijaksolle 

(käytännöllinen teologia)

 
(18.00 Vigilia)

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä. 
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.


